
The Spa at the Steigenberger is a special place 
conducive to enhancing fitness and wellbeing where 
you come in, shake o�, unwind, be at one with yourself, 
through specialist treatments, therapies, massage, 
exercise, Jacuzzi, swim, squash, steam and sauna.

 يُعد املنتجع الصحي يف فندق شتيجنربجر مكانًا خاًصا لتقديم
 خدمات العناية بالصحة واللياقة البدنية، فيُمكنك اللجوء إليه للتخلص
 من متاعب الحياة وتحقيق السالمة النفسية والبدنية، وذلك من خالل
 االستفادة من الطرق العالجية املتخصصة وخدمات التدليك ومامرسة

 التامرين الرياضية والسباحة ولعب األسكواش واالستمتاع بحاممات
البخار وغرف الجاكوزي والساونا

THE SPA AT THE STEIGENBERGER
المنتجعات الصحية بفندق شتيجنبرجر

املوقع

 يقع فندق شتيجنربجر الخليج التجاري دىب، املُصنف ضمن فئة النجوم
 الخمس ويحتوي عىل ٣٥٠ غرفة، يف إحدى أحدث املناطق التجارية

 والرتفيهية والسكنية يف املدينة، عىل بُعد مسافة سري قصرية من املرتو
 ووسط املدينة العاملي الذي يضم الربج األطول عىل مستوى العامل، برج

ع للتسوق يف العامل، ديب مول خليفة؛ فضالً عن أكرب ُمجمَّ

دليل املسافات

•   ديب مول / برج الخليفة - ٢ كم
•   مركز ديب الدويل للمؤمترات واملعارض - ٥ كم 

•   مطار ديب الدويل - ١٥ كم
•   مطار آل مكتوم الدويل - ٥٠ كم

•   محطة مرتو خليج األعامل التجارية – ١.٧ كم

 تُعد مجموعة فنادق شتيجنربجر إحدى املجموعات الفندقية الرائدة يف
 أوروبا، وتتمتع بخربة عريقة تزيد عن ٨٥ عاًما يف مجال الضيافة الفاخرة،

 كام تضم عدًدا من املنشآت املميزة، ومن بينها: فنادق فرانكفورت هوف
 وفرانكفورت وبارك هوتل ودوسلدورف وويلترشز يف بروكسل وبلفيدير يف

مدينة دافوس بسويرسا

LOCATION

The 5-star, 350-room Steigenberger Hotel Business Bay, Dubai 
is in one of the city‘s newest business, leisure and residential 
districts, located a short stroll from the Metro and the 
cosmopolitan Downtown neighbourhood, home to the 
world‘s tallest building, Burj Khalifa and the world‘s largest 
shopping complex, The Dubai Mall.

DISTANCES

•   The Dubai Mall/Burj Khalifa - 2 km
•   Dubai International Convention & Exhibition Centre - 5 km
•   Dubai International Airport - 15 km
•   Al Maktoum International Airport - 50 km
•   Business Bay Metro Station - 1.7 km

Steigenberger Hotel Group is one of Europe‘s leading hotel 
groups with more than 85 years’ experience in luxury 
hospitality. The group’s stand-out properties include: the 
Frankfurter Hof, Frankfurt; Parkhotel, Dusseldorf, Wiltcher‘s 
in Brussels and the Belvedere in Davos, Switzerland.

متتع بحسن الضيافة األملانية
يف املنطقة التجارية الجديدة بديب

 فندق شتيجنربجر الخليج التجاري
ص ب 413311  ·  شارع األبراج  ·  ديب  ·  اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 0000 369 4 971+  ·  فاكس: 0001 369 4 971+
business-bay.dubai@steigenberger.com :الربيد االكرتوين

www.steigenberger.com

ENJOY HOSPITALITY MADE IN GERMANY
IN DUBAI’S NEW BUSINESS AREA.

STEIGENBERGER HOTEL BUSINESS BAY
PO Box 413311 · Al Abraj Street · Dubai · United Arab Emirates
Tel: +971 4 369 0000 · Fax: +971 4 369 0001
Email: business-bay.dubai@steigenberger.com
www.steigenberger.com

 SPA, WELLNESS AND FITNESS CENTRE
•   4 Treatment Rooms
•   Relaxation Lounge
•   Sauna & Steam Rooms
•   Squash court
•   Gym, with personal trainer on request
•   Lap pool, children’s pool and outdoor Jacuzzi

 FACILITIES
•   Free Wifi
•   24-hour In-room Dining
•   Executive Lounge
•   In-room Check In & Check Out Facilities
•   Concierge 
•   In-house Laundry 
•   Luggage Storage 
•   Underground Car Park / Valet Service

 RESTAURANTS AND TERRACES 
•   Das Café - Co�ee Lounge
•   Bayside Restaurant & Terrace - All-Day Dining
•   Brothaus – German Dine-in and Take-away Bakery
•   Swim & Tonic - Pool Bar and Lounge
•   Paulaner Biergarten - opening late summer

 MEETING AND EVENTS
•   Dedicated Floor 
•   Berlin Ballroom - Daylight Ballroom, for up to 450 people
•   Business Reception Area
•   Hamburg 1, Hamburg 2, Frankfurt - Meeting Rooms
•   1 Boardroom
•   Library
•   Outdoor Terraces for co�ee breaks with views of the Burj Khalifa

AT A GLANCE ملحة رسيعة
منتجعات صحية ومراكز للعناية بالصحة واللياقة البدنية

•   ٤ غرف العالج
•   صالة االسرتخاء

•   غرف الساونا والبخار
•   مالعب أسكواش

•   صالة متارين رياضية متوفر بها مدرب شخيص عند الطلب
•   حامم سباحة ريايض، وحامم سباحة لألطفال، وجاكوزي خارجي

وسائل الراحة
•   خدمة واي فاي مجانية

•   تقديم وجبات عىل مدار ٢٤ ساعة داخل الغرف
•   صالة كبار الزوار

•   وسائل إلنهاء إجراءات تسجيل الدخول واملغادرة من داخل الغرف
•   خدمة النزالء

•   خدمة غسل املالبس داخل الفندق
•   تخزين الحقائب واألمتعة

•   مواقف للسيارات تحت األرض وخدمة صف السيارات

املطاعم والرشفات
•   داس كافية - صالة الويب

•   باي سايد مطعم وتراس
•   بروت هاوس - مخبز املاين 

•   سوم آند تونك - صالة التجمع
•   بوالنر بريجارتن سوف يفتح قريبا

االجتامعات واألحداث
•   طابق مخصص

•   قاعة برلني - قاعة داي اليت - تتسع ملا يصل إىل ٤٥٠ شخصاً
•   منطقة استقبال رجال األعامل

•   هامربج ١ و ٢ ، فرانكفورت - قاعات االجتامعات      
•   قاعة اجتامع مجلس ادارة

•   مكتبة
•   رشفات خارجية - تراسات مطلة عيل برج الخليفة



ELEGANT, CONTEMPORARY
الرقي واملعارصة

BESPOKE BANQUETING
تنظيم الحفالت

STUNNING VIEWS, INSIDE AND OUT
مشاهد خالبة، داخل الفندق وخارجه

With German precision, Steigenberger Hotel Business 
Bay, Dubai really does have the ability to mix business, 
leisure and retail therapy, with Dubai’s airports, multiple 
business centres and numerous tourist attractions all 
within 20 minutes drive. 

Indeed, the metro, Burj Khalifa and The Dubai Mall are 
all a short stroll away, and when ‘downtime calls’ as the 
hotel sits on the banks of a calming lagoon of the Dubai 
Canal, so can you.

If you are looking for a thoughtfully-designed, tasteful 
hotel that delivers excellent service in a calm and 
e�cient way – and is also in a great location for 
business and leisure, then the bay-side, city leisure 
Steigenberger Hotel Business Bay, delivers.

 ينفرد فندق شتيجنربجر الخليج التجاري دىب بطابع الدقة األملانية، مام يُتيح
 له الجمع بني إنجاز األعامل وتقديم وسائل الرتفيه وتجارب التسوق املمتعة.

 كام يقع الفندق عىل بعد ٢٠ دقيقة بالسيارة من مطاري ديب والعديد من
املراكز التجارية والكثري من املراكز العرصية

 ويقع الفندق عىل بعد مسافة سري قصرية من املرتو وبرج خليفة وديب مول.
 فإذا دعتك نفسك إىل االسرتخاء عند مشاهدة الفندق وهو يطل عىل

ضفاف بحرية هادئة، فيُمكنك حينها االنضامم إليه

 إذا كنت تبحث عن فندق راٍق يتميز بتصميمه الخالب ومينحك خدمة ممتازة
 راقية لها سمت الهدوء واالحرتافية، وتبحث أيًضا عن فندق ذو موقع مناسب

  إلنجاز األعامل واالستمتاع بالرفاهية، فإن فندق شتيجنربجر الخليج التجاري
سيحقق لك غايتك املنشودة

The thoughtful interior design creates a subtle, 
uncomplicated hotel by making very clever use of 
on-trend colours that o�er a neutral, calm, serene and 
light environment. Good use of space and beautifully 
appointed touches ensure our skyline-view rooms and 
bay-view restaurants maintain an air of cosmopolitan 
elegance married with comfortable e�ciency.  

The hotel’s upper floors are characterised by the height 
of good design. Here the interesting, comfortable 
Neunzehn Executive Lounge is an elegant retreat. 
The Lounge complements the well-considered, 32 square 
metre rooms and larger suites that carry a stamp of 
clever, attractive, yet e�cient interior design. All have 
stunning Dubai Skyline and Canal views.

 يساهم التصميم الداخيل املتقن يف إضفاء البساطة والرقة عىل الفندق
 من خالل استخدام األلوان العرصية التي توفر بيئة رقيقة ومحايدة يسودها

 الهدوء والسكينة. وبفضل االستغالل األمثل للمساحات واللمسات
 الساحرة، تتميز الغرف املطلة عىل أفق السامء الرحب واملطاعم التي تقع

 عىل ضفاف الخليج بجو يغلب عليه األناقة العاملية املحاطة بوسائل
الراحة الفعالة

 وتتميز الطوابق العليا يف الفندق بتصميم فائق الجامل. وتُعد صالة كبار
 نويذن الزوار املريحة والرائعة مالًذا أنيًقا. وتقع هذه القاعة بجوار غرف

 مزدوجة مصممة بعناية عىل مساحة 32 مرتاً مربعاً ويغلب عليها الطابع
 األنيق والجذاب مع التصميم الداخيل الفعال. وتطل جميع هذه الغرف

عىل سامء ديب الساحرة و املطلة عيل البحرية
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